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WIJKKRANT
P U R M E R E N D - W H E E R M O L E N

V o o r  e n  d o o r  b e w o n e r s

Budgetaanvragen voor onze wijk zijn nog altijd mogelijk via: 
www.purmerend.nl/product/wijkbudget-bijdrage-aanvragen

Voor actueel nieuws: www.wheermolenpurmerend.nl
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Griezelig halloweenfeest 
d’rode garrells

Op zondag 3 november kan weer worden gegriezeld in 
de d’Rode Garrellsflat. Een team van vrijwilligers is er 
weer in geslaagd een griezelig Halloween-evenement 
te organiseren voor de kinderen.

Het feest wordt opnieuw 
gehouden in de boxgang 
van de flat. Deze wordt 
dan omgetoverd tot Scarry 
Garry Castle, met - schrik 
niet! - een heuse draak en 
nog veel meer griezelige 
dingen. Hier begeven 
groepjes kinderen zich, 
eventueel met een ouder, in 
de ‘gewelven’ van de flat. 
Aan het eind van hun gang 
door het Castle worden ze 
in de herberg getrakteerd op 
een drankje en iets lekkers. 

Ook krijgen de kinderen na afloop een griezeldiploma, is er 
een kleurwedstrijd en een prijs voor het kind dat de beste, 
leukste en vooral griezeligste kleding draagt.  l

Rommelmarkt in de botterhoek

Op zaterdag 26 oktober 
organiseren de bewoners 
van de Botterhoek in de 
algemene ruimte van de 
flat een rommelmarkt. 

U ben daar van harte welkom tussen 9.30 en 12.00 uur om 
eens lekker te struinen tussen al die daar door de bewoners 
aangeboden artikelen. Er is voor elk wat wils te vinden: 
stoelen, tafels, kasten, elektrische apparatuur, huishoudelijke 
artikelen, puzzels, boeken, enzovoort. Deze keer is ook de 
palingroker aanwezig, die - hoe kan het ook anders - vers 
gerookte paling verkoopt.

Het adres: Botterstraat 15.

Minimarkt Triton
Op zaterdag 9 november houdt flatteam Triton 
weer haar jaarlijkse minimarkt.

De markt begint in wijkplein Triton om 11.00 uur en duurt tot 
16.00 uur. Wilt u lekker snuffelen of er nog iets van uw gading 
bij is, op naar TRITON.  l

Servicepunt bibliotheek voor alle wijkbewoners

Het servicepunt Wheermolen van de bibliotheek is 
gevestigd in obs De Wheermolen. Het is elke werkdag 
geopend van 14.00 tot 16.30 uur, dus niet op zater- en 
zondag, en - uiteraard - niet in de schoolvakanties. De 
hele wijk kan er terecht.

Zoals vermeld is het geen volwaardige bieb, maar een 
servicepunt, en dus wordt gewerkt met selfservice. In de 
school staat een collectie van ongeveer vierduizend boeken 
voor kinderen van nul tot twaalf jaar, waarvan ook niet-
leerlingen van de school gebruik kunnen maken.

Volwassenen kunnen het servicepunt gebruiken door thuis, 
via de website, een boek te reserveren en dit af te halen in 

de school. Dit geldt ook 
voor boeken die u bij de 
Bibliotheek Purmerend 
bestelt.

Het adres is Dr. Albert 
Schweitzerlaan 32A, 1443 
WT Purmerend, ingang via 
de kinderspeelplaats.

l
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Geslaagde Straatbarbecue 
Schweitzerlaan
Op zaterdag 24 augustus genoten wijkbewoners aan 
het begin van de Dr. Albert Schweitzerlaan (3) van 
een straatbarbeque. Deze was aan het eind van de 
vakanties georganiseerd door enkele buurtgenoten.

Terwijl de kinderen zich konden vermaken met onder andere 
een springkussen, diverse spelletjes en koekjes bakken, 
konden de volwassenen lekker bijkletsen of met elkaar 
kennismaken - voor zover ze dit nog niet eerder hadden 
gedaan natuurlijk.

Het weer was hen gunstig gezind, want het was een 
prachtige en ontzettend warme dag. Na het overheerlijke 
eten, dat de bewoners zelf hadden gemaakt en meegenomen, 
kwam als extra verrassing ijscoman Geli Gelato langs om 
alle kinderen te voorzien van een heerlijk Italiaans schepijsje. 
Mede hierdoor heeft iedereen zich uitstekend vermaakt.

Het was een geslaagde dag, met gezellige muziek, en leuke 
buurtgenoten in een ontzettend leuke straat, waar jong en 
oud door elkaar woont. We hopen hier dan ook een jaarlijkse 
traditie van te maken. l

AED Roggebotstraat
is er toch gekomen
In februari kwamen Marco Goosen 
en Peter Kooij tijdens een praatje op 
straat tot de conclusie dat er geen 
openbare AED voorhanden was in de 
wijk en dat deze eigenlijk niet mag 
ontbreken. Daarom namen de twee 
initiatiefnemers contact op met de 
Nederlandse Hartstichting en besloten 
ze een actie op touw te zetten om een 
buurt-AED te kunnen aanschaffen.

Er hangt weliswaar een AED in het Makado en een in de 
woongemeenschap van de Prinsenstichting, maar deze zijn 
‘s avonds en ‘s nachts niet bereikbaar. Het dichtstbijzijnde, 
beschikbare exemplaar bevindt zich in de Schalmeistraat 5, 
bij de artsenpraktijk van dokter Merlijn, maar dat is helaas 
enkele minuten te ver van de Roggebotstraat verwijderd.

Bijdrage
De AED, een braakvrije kunststof kast met alarm, verwarming 
en inhoud, kost € 2725,-. Via de Hartstichting zou leverancier 
Philips een bijdrage van € 1075,- leveren.
Als eerste werden diverse bedrijven benaderd en enkele 
waren daadwerkelijk bereid te doneren. De volgende 
bedrijven brachten gezamenlijk € 600,- bij elkaar, waarvoor 
uiteraard hartelijk dank: HR Makelaars, Snackbar Gean, 
Makado winkeliersvereniging en Stucadoorsbedrijf van der 
Hoef.
Met nog € 1050,- te gaan werd de huis-aan-huiscollecte 
gestart. Vele uren, vooral ‘s zondags, zijn omwonenden 
bezocht en gesprekken gevoerd met het verzoek een donatie 
te doen. Uiteindelijk hebben 36 buurtbewoners meegedaan 
en het resterende bedrag bij elkaar gebracht.
Marco en Peter hebben de AED inmiddels aan de muur 
van de Roggebotstraat 34 bevestigd en aangemeld bij de 
alarmcentrale, waarmee deze buurt-AED een feit is.  l

Biljarters gezocht voor de 
woensdagmiddag
Biljartclub BCO in Purmerend is een vereniging die 
voorziet in een  gezellige woensdagmiddag biljarten in 
biljartcentrum Purmerend aan het Karekietpark . 

BCO is een vereniging van 55-plussers met momenteel 18 
leden maar waar voor nieuwe leden (zowel man als vrouw) 
nog voldoende plaats is. Wij spelen wekelijks gedurende het 
gehele jaar van 12.00 tot 17.00 uur en hebben de beschikking 
over 6 tafels.

Kom vrijblijvend eens langs om kennis te maken met onze 
club of bel voor meer informatie naar: Joop Neelen (0299-
432435) of Henk Witteveen 0299-401523  l
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Terugblik geslaagde Nazomerfeesten Marktstad Purmerend
De Nazomerfeesten 2019 zijn weer voorbij. 
Voor iedereen was er wel iets te beleven: van 
voetbaltoernooi tot paardensport, van boogschieten 
tot historische schepen en van rollatorloop tot 
Brandweerdag.

Op veel plekken in de stad waren activiteiten georganiseerd en 
konden toeschouwers en deelnemers genieten. De organisatie 
zorgde voor bijna een hele week mooi weer, waardoor het 
een geweldige feestweek werd. Voor de rollatorloop waren 
minder inschrijvers dan vorig jaar, maar de doorzetters die wel 
meededen waren echte bikkels, want behalve op een lekker 
ijsje werden ze ook getrakteerd op een paar ferme regenbuien.

Tijdens de MarktstadRun ging het allemaal wat sneller. 
Sommigen kozen voor de wandelroute, maar op zondag was 
het weer een spektakel: mooi weer, veel deelnemers en een 
prima organisatie. Op de Lappenmarkt werd weer ouderwets 
gespit in de aangeboden handel (voornamelijk kleren en 
schoenen), en op de Boekenmarkt was het struinen tussen 
romans en historische boeken. Diverse verenigingen en clubs 
hielden open huis en liefhebbers van historische schepen 
konden genieten van een tochtje over het Noordhollands 
Kanaal, waarbij een zeemanskoor natuurlijk niet ontbrak. 

De paardenrennen werden druk bezocht, en vooral rond de 
voormalige lagere school B was het weer een reünie voor 
Purmerenders. Een primeur was dit jaar de inzet van elektrisch 
vervoer voor stadswandelingen, met Kina-wijn en film na 
afloop, en ook werd afgetrapt met de Kunstroute, waarvoor in 
dertig etalages kunst was te bewonderen.

Nostalgisch
De Brandweerdag mocht zich weer verheugen in grote 
belangstelling. Naast talloze demonstraties waren er lange 
wachtrijen, waar bezoekers zelf mochten meedoen. Oldtimers 
op de Koemarkt trokken ook veel belangstelling en het 
steenwerpen was een groot festijn. Hier en daar vlogen wel 
een paar verdwaalde stenen over het plein, maar dat mocht 
de pret niet drukken. De veemarkt (Veetentoonstelling) zorgde 
voor een nostalgische noot - eindelijk weer eens vee op de 
markt - en leerlingen van het Clusius College lieten zien waar 
ze zich op school mee bezig houden. De gratis popcorn was 
overigens een ‘bestseller’. Het Jordaan Festival was weer een 
succes en muziekkorpsen zorgden voor de afsluitende Taptoe.

Pluim
Het was een week met veel activiteiten, waarvan veel mensen 
hebben genoten. Zoiets gaat echter niet vanzelf: het vraagt 
maanden van voorbereiding en inzet van veel vrijwilligers. 
Daarom geven we een dikke pluim aan de Stichting Marktstad, 
Gemeente Purmerend, Spurd, sponsors, de vele vrijwilligers 
en alle anderen die zich hebben ingezet om deze mooie 
Nazomerfeesten tot een succes te maken.

Piet Jonker,
de Weidevenner.  l
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Prachtige Feestweek 
Midden-Beemster
De feestweek van Midden-Beemster vond zoals 
meestal plaats eind augustus, begin september. Ze 
werd afgesloten op de eerste zondag van september 
met een exclusieve markt. 

Daar kon iedereen zich vermaken door langs de ongeveer 
tweehonderd kramen te slenteren en te kijken of er nog iets 
te kopen viel, vooral ook omdat de prijzen met een korting op 
de marktstallen lagen uitgespreid.
Fruit, sappen en kaas: het waren allemaal producten op de 
markt die in de Beemster groeien en anderszins worden 
geproduceerd. Verder was er een kledingshow voor dames en 
heren, waar vooral najaars- en winterkleding werd getoond. 
Tijdens het over de markt struinen moest je wel opletten dat 
je niet door het straattheater werd overvallen.
Al met al was dit weer een prachtige dag, waarop de plaatselijke 
ondernemers en horeca goede zaken hebben gedaan.

Foto-impressie Cees. l

Verrassing voor 
Volleybalvereniging ViP
Tijdens de algemene leden-
vergadering van 13 sep-
tember werd Volleybalver-
eniging ViP, spelend in de 
Karekiet, blij verrast met de 
toezegging van twee maal 
250 euro, dus maar liefst 
vijfhonderd euro in totaal.

Deze gift werd gedaan door twee leden van de Rabobank 
Ledenraad, namelijk Hans Boskemper en Bert Bouman. Zij 
deden deze verrassende toezegging tijdens de rondvraag - 
dus op het einde - van de vergadering.
Op de foto ziet u de nieuw gekozen voorzitter Jef van Bemmel van 
ViP, die met een grote glimlach de cheques van de beide heren in 
ontvangst neemt. Het staat nog niet vast waaraan deze donatie 
precies wordt besteed, al zijn al wel enkele suggesties gedaan.  l

Diamanten bruiloft
Feest was het  aan het 
eind van de maand 
augustus bij de familie 
Oudejans. 

Jaap en Corrie waren 
60 jaar getrouwd en zij 
werden door wethouder 
Mario Hegger, als loco-
burgemeester, in het zonnetje 
gezet door hen namens het 
gemeentebestuur van harte te feliciteren met alvast 
deze mijlpaal door overhandiging van een prachtig  
bouquet bloemen.

Uiteraard ook alsnog van de redactiewijkkrant Wheermolen 
onze felicitaties.  l

COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners. 
Redactie: Henk de Kruijf 
Fotografie: Cees Bandt, werkgroepen en derden. 
Eindredactie: Fred Berga en WKG. 
Website wijkkerngroep is door omstandigheden ofline 
met excuus voor het ongemak. 
Ontwerp: Werkom Business Post & Printing 
Drukwerk: Werkom Business Post & Printing 
E-mailadres: henkdekruijf@telfort.nl
Vermeld in uw e-mail bestemd voor de voorzitter of de redactie van
de wijkkerngroep. Anonieme artikelen worden niet geplaatst. De
redactie houdt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten
of niet te plaatsen. De volgende wijkkrant verschijnt 12-12-2019.
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